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HOTARAREA NR.03/31.01.2022 

Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a Consiliului local al orasului Ovidiu 
din data de 31.01.2022 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ordinara in data de 31.01.2022. 
Avand in vedere: 
Proiectul de hotarare nr.2163/3/31.01.2022: 

cclaratia domnului consilier local Eserghep Erdal privind lipsa motivata de la sedinta ordinara din
data de 31.01.2022. inregistrata la primaria orasului Ovidiu sub nr.2163/31.01.2022; 
Referatul de aprobare nr.2163/1/31.01.2022 al domnului primar, Scupra George;
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al primarici Ovidiu, inregistrat sub nr.2163/2/31.01.2022; 
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 
Avizul favorabil al Comisiei nr.4" Administratie publica locala, agricultura, juridic si ordine publica" 
Consiliului Local Ovidiu

In conformitate cu prevederile: 
Art. 123 alin. (3) _i (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

alin.(3" În cazul în care preyedintele de yedint� lipse_te, la propunerea consilierilor locali, din rándul acestora 
este ales un alt presedinte de sedint� prin hotäráre adoptat� cu majoritate simplá. care conduce sedinta 
respectiv� Acesta exercit� pentru aceast� sedin�� aribujile prev�zute de prezentul Cod pentru pre_edintele de 

yedinya" 
Art.9 alin.(5) din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al orasului Ovidiu,

aprobat prin HCL nr.47/13.05.2021; 
Tinând seama de prevederile: 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic� legislativ� pentru elaborarea actelor normative, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTÁRA�TE: 

Art.1 Se alege în func�ia de pre_edinte de _edin�� pentru sedinta ordinara a Consiliului Local a 

orasului Ovidiudin data de 31 ianuarie 2022 domnul consilier local Dumitru Doru.

(2) Domnul Dumitru Doru exercit� atribu�iile prev�zute de lege _i de Regulamentul d- 

organizare �i func�ionare a Consiliului local al orasului Ovidiu pentru pre_edintele de _edin��.

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 de voturi ,pentru" si 1 abtinere de catre cei 12 consilie

locali prezenti la sedinta din totalul de 17 consilieri locali alesi in functie. 

Prezentul act administrativ se va comunica prin grija secretarului general al UAT Ovidiu tuturor factori

interesati in termenul legal. 
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